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INSTALLATIONSBEHANDLING
Forbo Flooring Marmoleum Sport har ingen ytbehandling från fabrik. Det måste ytbehandlas efter att det har lagts
utifrån hur golvet är avsett att användas.Se separat anvisning ”Installationsbehandling Marmoleum Sport”.
REGELBUNDEN RENGÖRING
Hur ofta regelbunden rengöring måste göras beror på mängden trafik, graden av nedsmutsning, kraven på golvets
utseende och hygienstandard.
•
Ta bort damm och lös smuts genom att dammsuga, sopa eller moppa.
•
Avlägsna fläckar och spill med en fuktig mopp och neutralt golvrengöringsmedel.
Vid behov:
•
Sprayrengör golvet med rotationsmaskin (150–300 varv/min). Använd röd 3M-rondell eller motsvarande och
neutralt golvrengöringsmedel.
PERIODISKT UNDERHÅLL
Följande underhållsåtgärder bör göras vid behov för att golvet ska behålla ett tillfredsställande utseende.
•
Ta bort damm och lös smuts genom att dammsuga, sopa eller moppa.
•
Avlägsna fläckar och spill med en fuktig mopp och neutralt golvrengöringsmedel.
•
Spraypolera golvet med rotationsmaskin (300–500 varv/min). Använd röd 3M-rondell eller motsvarande. Använd
ett polerbart golvrengöringsmedel (Eurocol 897) för att kunna avlägsna ojämnheter i glansen och få ett jämnare
utseende.

ALLMÄNNA RÅD
Skydda nylagda golv
Alla nylagda golv ska täckas och skyddas mot allt annat pågående
arbete under projektet med en lämplig skyddande beläggning som inte
färgar av sig.

Använd entrésystem
Så mycket som 80 % av all smuts i en byggnad kommer in via
gångtrafiken. Entrésystem av en lämplig storlek (helst mer än 6 meter)
och kvalitet bör användas. Forbos entrésystem Coral och Nuway kan
enligt oberoende tester fånga upp och behålla upp till 94 % av all

Använd skyddstassar på stolar och bord för att förhindra repor.
Svängbara hjul ska vara av mjukt material som är lämpligt för fjädrande
golvbeläggningar (enligt EN425)

smuts och fukt som dras in i en byggnad via gångtrafik. Detta minskar
underhållskostnaderna och bevarar utseendet på intilliggande
golvprodukter på bästa sätt samt minskar halkrisken. Som med
alla system som fångar upp smuts måste entrésystemen rengöras
regelbundet för att få bort smutsen som samlats.
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BÄSTA PRAXIS: TIPS FÖR EFFEKTIV GOLVVÅRD
ALLMÄNNA RÅD

Om du är osäker bör du alltid testa att rengöra materialet
på en provbit eller på ett dolt ställe på golvet.

Rengöring
• Regelbunden rengöring har fler fördelar och är mer
kostnadseffektivt än en djuprengöring då och då.
• Använd
rekommenderade
rengöringsprodukter.
Rengöringsprodukter och utrustning av hög kvalitet
garanterar ett effektivt underhåll och utgör bara en
mindre del av de totala underhållskostnaderna.
• Följ
alltid
tillverkarens
anvisningar
för
rengöringsprodukter.
• Följ alltid gällande riktlinjer för hälsa och säkerhet.

Handbollsklister
För borttagning av handbollsklister rekommenderar vi Pro
Match Golvtvätt. Se tillverkarens anvisningar.
Poleringstips
• Spraypolering eller torrpolering förbättrar glansen och
hjälper till att få bort svarta märken och reparera repor.
Se till att du använder en ren polerrondell.
• Ta väl hand om dina rondeller. Kontrollera och skaka ur
dem när de blir smutsiga. Tvätta, skölj ur och hängtorka
rondellerna efter användning.

Användning av golvvårdskemikalier
Felaktig användning av underhållsprodukter med högt
pH-värde kan skada fjädrande golv. Frekvent behandling
eller otillräcklig sköljning kan orsaka sprickor, krympning
och/eller missfärgning. Marmoleum-golv får aldrig
rengöras med kemikalier med högt pH-värde eftersom
detta kan orsaka bestående skador.
Slipande pulver eller rengöring får inte heller användas.

RENGÖRINGSMASKINER OCH RONDELLER
Rondellkoder
Färgkoderna som anger rondellernas grader kan variera
beroende på tillverkare eller land.

Skydda nyinstallerade golv
Alla nylagda golv bör täckas och skyddas under byggtiden
med ett täckmaterial som inte missfärgar golvet. Använd
möbeltassar på stolar och bord för att minska risken för
repor. Länkhjul och möbeltassar ska vara av mjukt material
och lämplig för hårda/halvhårda golvbeläggningar (enligt
EN425)

Uppgift

3M-rondellfärg

För regelbunden sprayrengöring

Röd

För periodiskt underhåll

Röd

För polish

Vit

Obs! Blåa eller gröna rondeller behövs inte för normal
rengöring och normalt underhåll.
Bruna eller svarta rondeller får inte användas på
Marmoleum-produkter

VANLIGA FRÅGOR
Maskinhastigheter
För maskinrengöring passar 150 till 300 varv/min perfekt.
För spraypolering är den rekommenderade hastigheten
300 till 500 varv/min för att avlägsna ojämnheter i glansen
och återställa golvets ursprungliga optimala utseende.

Hur ofta bör jag rengöra mitt golv?
Optimal frekvens för rengöring och underhåll avgörs
utifrån hur golvet används. När ett schema för rengöring
och underhåll ska tas fram är det viktigt att utgå från
golvets situation, till exempel genom att ställa frågorna: Är
golvet nära entrén i byggnaden eller på andra våningen?
Samlas det torr eller fuktig smuts på golvet? Hur tät är
trafiken på golvet? Tänk på att ljusa och enfärgada golv
kan behöva rengöras oftare.

Rekommenderade golvvårdsprodukter
Installationsbehandling, högre slitage:
Eurocol 863
Installationsbehandling, mindre slitage:
Eurocol 897
Underhållsprodukt:			Eurocol 897

Hur får jag bort fläckar?
Fläckar bör tas bort så fort de upptäcks. De flesta fläckar
kan tas bort säkert med hjälp av en torr pappershandduk,
vatten, rengöringsmedel, lacknafta eller alkohol (i den
ordningsföljden). Använd INTE starkt alkaliska produkter
(ammoniak, soda) eller starka lösningsmedel som aceton
eftersom de kan vara skadliga för både människor och ditt
golv.
Märken orsakade av

Tas bort med

Choklad, fett, ägg, kaffe, juice osv.

Neutralt golvrengöringsmedel i
ljummet vatten

Bitumen, olja, gummi, sot

Lacknafta för rengöring

Tuggummi

Kyl med kylspray eller isbitar och
skrapa bort

Rost

Oxalsyra eller citronsyra i ljummet
vatten

Andra golvvårdsprodukter kan användas på fjädrande
golvbeläggningar från Forbo Flooring. Kontakta din
ordinarie leverantör för mer information och råd om du
ska använda alternativa produkter.
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